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Sarney anuncia: PDS 
^concentrará esforços 
para a vitória em 82 gjfiQ 

BRASÍLIA (O GLOBO) - O 
presidente do PDS, senador 
José Sarney, disse ontem que 
seu partido se dedicará exclu
sivamente, após a convenção 
nacional do próximo dia 30, a 
um trabalho visando à vitória 
nas eleições de 1982, pois "tem 
a consciência dessa necessida
de". Também o secretário-
geral, deputado Prisco Viana, 
afirmou que o PDS se dedica
rá à luta eleitoral, "tendo co
mo bandeira o compromisso 
com a democracia social". 

PARTIDO MODERNO 

Sarney acrescentou que, 
com esse objetivo. o PDS está 
organizando "uma estrutura 
de partido moderno", num 
processo de baixo para cima". 

— Queremos que o País te
nha instituições políticas está
veis, e o PDS veio para ficar. 
— afirmou o senador, acres
centando que é fundamental, 
na democracia, a possibilida
de de alternância no poder". 

Para o presidente do PDS, o 
problema fundamental está 
na consolidação do processo 
partidário. 

A respeito dos recentes des
ligamentos de parlamentares 
do PDS, o senador José Sar
ney afirmou què "eles decor-
rem de questões regionais, 
não tendo caráter nacional". 

CONVENÇÃO 

O senador José Sarney in-
formou que o presidente João 
Figueiredo vai fazer um pro
nunciamento no encerramen
to da convenção nacional do 
PDS. No dia 29, pela manhã, o 
presidente receberá os con
vencionais. 

Acrescentou que o objetivo é 
dar uma tónica de que as con

venções constituem c^grande 
órgão de deliberação do parti
do e de formulação de diretri-
zes. A convenção *do PDS, 
acrescentou, significará "um 
ato de crença e compromisso 
com a abertura política". 

Após a sessão solene de en
cerramento, os convencionais 
assistirão a um show musical, 
do qual segundo o senador, de
verá participar o cantor Luiz 
Gonzaga. 

FRANCELINO PEREIRA 

BELO HORIZONTE (O 
GLOBO) — O governador 
Francelino Pereira disse on
tem que o seu nome "vem sen
do ventilado" para a direção 
nacional do PDS e acrescen
tou que outros quatro políticos 
mineiros deverão, também, 
compor o diretório do partido: 
os ex-governadores Rondon 
Pacheco e Aureliano Chaves, 
o deputado federal Homero 
Santos e o ex-líder do Governo 
na Câmara José Bonifácio. 

Francelino voltou a conde
nar o "lançamento prematu-
do" de candidaturas ao Gover
no do Estado, afirmando que, 
os que já se apresentaram co
mo candidatos, "não se colo
caram como representantes 
de um consenso partidário, 
mas de aspirações estrita
mente pessoais". 

— o próximo passo em dire
ção à democratização plena — 
acrescentou Francelino — se
rá a implantação de eleições 
diretas para prefeitos de mu
nicípios considerados de segu
rança nacional e das estâncias 
hidrominerais, além de uma 
ampla e profunda reforma da 
Constituição, após as eleições 
diretas de 1982 representando 
esta nova carta, o moderno 
pacto social no Brasil". 
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